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Tisková zpráva 
 

Domácí práce ubíjí, st�žují si ženy 
 
22.5.2006  
PRAHA (Agentura GAIA) Úzkostliv� dbát na perfektn� naklizenou domácnost a teplou stravu nem�že 
�lov�ka dlouhodob� uspokojit. Je to stereotyp p�evzatý od generace matek a babi�ek, který �lov�ka ubíjí  
a bráním mu v osobním rozvoji. To si myslí v�tšina žen ve v�ku od t�iceti do sedma�ty�iceti let, které se 
zú�astnily diskuse po�ádané Agenturou GAIA v rámci projektu „Quo vadis, femina?“. 
 
Ob�anské sdružení Agentura GAIA uspo�ádalo p�ed týdnem v Praze t�etí z cyklu diskusí, jejichž smyslem je 
pomoci ženám aktivn� se podílet na ve�ejném život� a ovliv�ovat spole�nost a m�sto, ve kterém žijí. Kulaté 
stoly pro ženy r�zných v�kových kategorií probíhají v rámci projektu „Quo vadis, femina? - vize žen o trvale 
udržitelném život�“, který si klade za cíl zpracovat spole�enskou vizi žen a jejich p�edstavu o spole�né 
budoucnosti. Diskuse se ženami od t�iceti do sedma�ty�iceti let potvrdila, že v práv� v tomto v�ku se 
nejvýrazn�ji projevuje nerovnost mezi produktivní a reproduktivní funkcí �lov�ka v sociálním systému, která 
vytvá�í mnoho vnit�ních konflikt� a nap�tí mezi pohlavími. V�tšina zú�astn�ných žen porodila a vychovala 
jedno, dv� i více d�tí, se kterými jsou nyní na mate�ské dovolené. Odchod na mate�skou dovolenou pro 
velké procento z nich znamenal zásadní zlom, zm�nu pohledu na vlastní pot�eby, hodnoty, zájmy  
i spole�enskou identitu. 
 
V �eské rodin� vesm�s platí, že kdo je doma, musí uklidit. Ovšem ve chvíli, kdy žena odejde na mate�skou 
dovolenou, poci�uje �asto jako problém skloubit pé�i o dít� a o domácnost, zvlášt� pokud jde o prvorodi�ku. 
Mnoho žen navíc musí b�hem mate�ské dovolené alespo� �áste�n� pracovat za peníze, když p�íjmy 
partnera na domácnost nesta�í. „Chci se maximáln� v�novat dce�i, ale nakonec jí nem�žu dát moc �asu,  
i když jsem s ní doma. Musím d�lat spoustu v�cí kolem, jak domácích prací, tak práce za peníze po 
ve�erech u po�íta�e, protože manžel�v plat na zabezpe�ení rodiny nesta�í. Doma m� vedli k tomu, aby 
domácnost byla vždycky v perfektním stavu, proto považuji svoje problémy jako obrovské selhání“ 
vypov�d�la matka dvouleté dcerky, která se svými potížemi nebyla zdaleka sama. Názor v�tšiny 
diskutujících žen vystihla porodní asistentka na mate�ské dovolené: „Jednou bych zase cht�la d�lat práci, 
která m� baví a zárove� je spole�ností finan�n� ohodnocená. Práce v domácnosti nem�že �lov�ka na delší 
dobu uspokojit. Pro m� není d�ležité, jestli ji devalvuje spole�nost, ale m� samotnou prost� nebaví. Beru to 
jako nudnou a dost vy�erpávající povinnost“. Placenou výpomoc v domácnosti mnoho rodin ženám na 
mate�ské dovolené nedop�ává a samy si ji ze svých omezených p�íjm� mohou t�žko dovolit. Ty, které mají to 
št�stí, jsou se svou situací velmi spokojené, jako nap�íklad sedmat�icetiletá terapeutka a matka dvou malých 
d�tí: „Manžel mi najal placenou pomocnici do domácnosti a já pochopila, že veškeré domácí práce ode mn� 
ani neo�ekává, jak jsem si d�ív myslela. Ohromn� mi to pomohlo.“  
 
Domácí práce ovšem nejsou totéž co starost o d�ti. Jak vyplynulo z diskuse, i p�es uvedené potíže výchova 
d�tí ženy napl�uje a dokáží se smí�it i s do�asnou závislostí na partnerových p�íjmech. Dokud ovšem 
nenastane situace, jakou popsala žena profesn� se zabývající rovnými p�íležitostmi pro ženy a muže: „Když 
jsem se rozvedla a z�stala sama s dvouletým synem, pochopila jsem, co je to být ekonomicky závislá. V tu 
chvíli m� nezajímalo nic jiného, než jak co nejrychleji vyd�lat peníze. V takové situaci je to tém�� vždycky 
žena, kdo se ocitá znevýhodn�ný. “ V�tšina žen s podobnou zkušeností se domnívá, že cesta k ženské 
svobod� a rovnoprávnosti vede p�es ekonomickou sob�sta�nost. Za nemén� podstatný však také považují 
negativní dopad zmín�ného stereotypu vzorné hospodyn�. Jak se vyjád�ila jedna z ú�astnic: „Ženy jsou 
stále jen pracovitými mravene�ky, kte�í sbírají drobky na podlaze a nemají �as se ani rozhlédnout kolem 
sebe. Pro� si t�eba radši nep�e�teme volební programy politických stran místo v��ného uklízení?“.  
 
Poslední genera�ní diskuse v rámci projektu „Quo vadis, femina?“ prob�hne v �ervnu 2006 a zú�astní se jí 
ženy ve v�ku od osmnácti do dvaceti devíti let.  
 
Kontakt:  Adéla Purschová, koordinátora public relations Agentury GAIA 

info@quovadisfemina, tel: 774 946 517, 739 016 464 
 


